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ΘΕΜΑ 1Ο : 

Στις παρακάτω ερωτήσεις 1 έως 4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της 
ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθμό το γράμμα που αντιστοιχεί στη ν η στις  
σωστή/σωστές απαντήσεις 
 

Α1. Η μονάδα μέτρησης του ηλεκτρικού φορτίου είναι:  

α. το 1 Ν.  

β. το 1 C.  

γ. το 1 Ν/C. 

δ. το 1 ηλετρόνιο . 

Μονάδες 5 

Α2.    Το μέτρο της δύναμης Coulomb που αναπτύσσεται ανάμεσα σε δύο 
σημεικά φορτία εξαρτάται: 

α. μόνο απο τα φορτία . 
β. μόνο απο την απόσταση μεταξύ των φορτίων. 
γ. μόνο απο το υλικό μέσα στο οποίο βρίσκονται τα φορτία. 
δ. Από όλα τα παραπάνω.                                                     

                                                                                Μονάδες 5 

 

Α3.    Δύο φορτισμένες μεταλλικές σφαίρες (1) και (2) έχουν φορτία q 1=100μC 
και q2 =1μC αντίστοιχα και βρίσκονται σε απόσταση r. Το μέτρο 
της  δύναμης Coulomb που ασκεί η σφαίρα (1)  στη (2) είναι: 
α.  100 φορές μεγαλύτερο από το μέτρο της δύναμης που ασκεί η (2) στην 
(1);  
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β.  100 φορές μικρότερο από το μέτρο της δύναμης που ασκεί η (2) στην 
(1);  
γ.  ίσο με   το μέτρο της δύναμης που ασκεί η (2) στην (1);       

                                                                                                                          Μονάδες 5 
Α4. Το μέτρο της δύναμης ανάμεσα σε δυο σημειακά ηλεκτρικά φορτία είναι: 

α.ανάλογο του γινομένου των τετραγώνων των φορτίων  

β. αντιστρόφως ανάλογο της μεταξύ τους απόστασης  

γ.ανάλογο του τετραγώνου της μεταξύ τους απόστασης  

δ. αντιστρόφως ανάλογο του τετραγώνου της μεταξύ τους απόστασης  

                                                                                                              Μονάδες 5 

                                                              

A5. Nα συμπληρώσετε τα κενά στις προτάσεις που ακολουθούν:  
α. Το αλγεβρικό άθροισμα των ηλεκτρικών φορτίων ενός απομονωμένου 
συστήματος παραμένει …………………. οποιαδήποτε μεταβολή συμβεί σε 
αυτό.  
β. Αγωγοί είναι τα υλικά που ………..………την διέλευση των ηλεκτρικών 
φορτίων μέσα από τη μάζα τους.  
γ. Το φορτίο του ηλεκτρονίου είναι η …….…………… ποσότητα αρνητικού 
ηλεκτρικού φορτίου που εμφανίζεται ελεύθερη στη φύση.  
δ. Η σταθερά k του νόμου Coulomb εξαρτάται από το ……….……….. που 
παρεμβάλλεται μεταξύ των φορτίων.  

 

                    Μονάδες 5  

  

ΘΕΜΑ 2Ο : 

Β1. Δύο θετικά φορτία που βρίσκονται σε απόσταση r μεταξύ τους, 

απωθούνται με δύναμη μέτρου F. Αν διπλασιάσουμε το ένα φορτίο και 

κάνουμε την απόσταση r/2 τότε τα φορτία απωθούνται με δύναμη 

μέτρου: 

α. 2F , 

β. 8F, 

γ. F , 
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δ.  F/4 

  Να επιλέξετε την η τις σωστές απαντήσεις.                                                          

Μονάδες 3 

  Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.                                                   

Μονάδες 6 

 

B2. Στο διπλανό σχήμα τα φορτία +Q και +2Q είναι 
ακλόνητα και οι αποστάσεις (ΑΒ) και (ΒΓ) ίσες. Αν 
αφήσουμε το −q ελεύθερο στο σημείο Β τότε αυτό:  

α. θα κινηθεί προς τα δεξιά  
β. θα κινηθεί προς τα αριστερά  
γ. θα μείνει ακίνητο  

 

 Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.                                                          

Μονάδες 3 

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας                                                   

Μονάδες 5 

 

Β3. Ένα μεταλλικό σώμα είναι αρχικά αφόρτιστο. Πόσα ηλεκτρόνια πρέπει να 
φύγουν από το σώμα, ώστε να φορτιστεί με φορτίο q=+64∙10-8 C.Δίνεται το 
φορτίο του ηλεκτρονίου qe=1,610-19 C:  
α. 36 .              
β. 36∙10-19 .                 
γ. 4∙1012 .                  
δ. 36∙108 .     

Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.                                                          

Μονάδες 3 

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.                                                   

Μονάδες 5 
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ΘΕΜΑ 3Ο : 

Τα τρία φορτία του σχήματος είναι q 1=+2μC, 
q2=+1μC και q3=−4μC. Οι αποστάσεις είναι 
ΑΒ=ΒΓ=1cm. Να υπολογίσετε τα μέτρα και  να 
σχεδιάσετε τις δυνάμεις  που δέχεται το 
φορτίο q3 από τα άλλα δύο καθώς και την 

συνισταμένη δύναμη . Δίνεται:ΚC=9109 Nm/C2.  
Μονάδες 25 

 

ΘΕΜΑ 4Ο : 

Δύο σφαίρες Α κα Β αμελητέων διαστάσεων έχουν θετικό ηλεκτρικό 

φορτίο αντίστοιχα QA= 4 μC ,QB=1 μC και βρίσκονται ακίνητες πάνω 

σε λείο μονωτικό δάπεδο σε απόσταση r=60 cm  μεταξύ τους.  

α. Να υπολογίσετε το μέτρο της δύναμης που δέχεται η σφαίρα  Β 

από τη  σφαίρα Α.                                                            Μονάδες 10 

β. Να υπολογίσετε σε πόση απόσταση από το σημείο Α πρέπει να 

τοποθετήσουμε (πάνω στην ευθεία που περνά από τα σημεία Α και 

Β) ένα σημειακό θετικό φορτίο  q ώστε να ισορροπεί.  

Μονάδες 12 

γ. Στο σημείο του ερωτήματος (β) τοποθετούμε μια σημειακή μάζα 

m=1 Kg και φορτίου q. Nα βρεθεί η επιτάχυνση που έχει σε εκείνη 

την θέση.  

Μονάδες 3 

Δίνεται:ΚC=9109 Nm/C2. 

 

 

 

KΑΛΗ ΤΥΧH  


